BIJ DE TIJD
-Nassau voor o.a. haar
vrijwilligerswerk in de
Werenfriduskerk in
Westervoort, het comité

Kinderpostzegels en in de H. Maria Parochie Walcheren. Ook is ze
vrijwilligster bij WVO Zorg in Vlissingen en was ze jarenlang
mantelzorger. Mevrouw Vrancken is lid van KBO Middelburg-Veere.
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“Ik was om 05.00 uur wakker en
dacht: hé, ik ga om 07.00 uur naar
de supermarkt. Was fantastisch
om te winkelen in die periode.“
“Ik doe zelf 1x per week de
boodschappen. Ik sla me er wel
doorheen, maar ik vind het
allemaal maar niks. Ik hoop dat
het snel weer wordt zoals het
voorheen was. Ik voel me niet
eenzaam en ik weet jullie te
vinden.”
“Het gaat goed met mij, maar ik
vind het fijn dat KBO-SchouwenDuiveland aan de alleenstaande en
eenzame mens denkt. “
Een dame nam de telefoon op met
enige terughoudendheid. Nadat ik
mij als KBO-er had voorgesteld
gaf ze kortaf antwoord op mijn
vragen. Ik gaf door dat we in
noodgevallen gebeld konden
worden. De dame was dus kortaf,
maar ik hoefde me niet ongerust
te maken.
Alom was er waardering over ons
initiatief om te bellen.
Met Pasen is er naar iedereen via
de mail een paasgroet gestuurd.
Ook daarin was weer aangegeven, dat mocht het nodig zijn,
men met vragen altijd iemand van
het bestuur kan bellen.

KBO-PCOB-Goes

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
1

BIJ DE TIJD

Nieuw jaar, nieuwe kansen! We spreken de hoop uit dat dit
inderdaad zo is. We hopen dat we elkaar in dit nieuwe jaar,
wetend dat corona onder ons blijft, toch weer regelmatig
kunnen ontmoeten bij onze activiteiten. Vandaar dat u in
het verslag van het bestuur ook leest dat we voor 2022 een
jaarplanning hebben opgesteld. Een planning van activiteiten waarin, naar we hopen, er voor iedereen wat inzit,
vitaal of minder vitaal.

De huidige wethouders willen alle drie graag doorgaan,
maar of dat lukt? We zullen het ervaren.
Maar ook voor de persoonlijke belangen kunt u weer bij
ons terecht. Hulp nodig bij de belastingen, bij een
zorgaanvraag, het gebruik van uw tablet of telefoon? Er
staan vrijwilligers voor u klaar om u te ondersteunen of u
de weg te wijzen naar professionele ondersteuners.
En, zoals u nu voor u ziet, krijgt u in 2022 weer uw KBOPCOB magazine en natuurlijk Bij de Tijd, het lijfblad van
KBO-PCOB-Goes. Informatief en onderhoudend.

Ook zullen we weer de belangen van u zo goed mogelijk
behartigen. Landelijk via de KBO-PCOB en lokaal samen
met de andere ouderenbonden. Het is lokaal dan ook een
bijzonder jaar: we krijgen op 16 maart 2022 weer
gemeenteraadsverkiezingen. Spannend?

We hebben er zin in dit nieuwe jaar en alhoewel de termijn
verstreken is, wensen we u toch nogmaals een heel vitaal
2022 toe.
De redactie

De laatste twee maanden van 2021 stonden voor het
dagelijks bestuur van KBO-PCOB-Goes weer in het teken
van afzeggen.

KBO en PCOB, vooruitlopend op vaststelling in de
voorjaarsvergadering, als uitgangspunt te nemen. Voor de
contributies is besloten deze op hetzelfde niveau te houden
als in 2021.

De algemene ledenvergadering met de feestelijke Bingo
moest worden afgezegd. Maar ook ons kerstsamenzijn
moest worden afgeblazen, net als in 2020. Een grote
teleurstelling voor ons als bestuur, maar zeker ook voor
vele leden.
Ook Mw. Toos Verdegem moesten we teleurstellen.
Immers voor het tweede jaar op rij konden we haar niet in
de gelegenheid stellen haar stichting Gambia Dimbaaya te
promoten. Ons goede doel van 2020/2021. We zullen het
opnieuw proberen bij ons stamppottenbuffet van 9 maart
2022. Tot slot hebben we moeten besluiten ook dit jaar
weer onze nieuwjaarsreceptie te annuleren.
Desalniettemin hebben we in samenspraak met de activiteitencommissie toch een programma voor 2022 vastgesteld. Dit in de verwachting dat de lockdown inderdaad
tijdelijk zal zijn.
Omdat de ledenvergadering niet is doorgegaan heeft het
dagelijks bestuur besloten de begrotingen voor 2022 van

De bestuursverkiezing van 2021 en 2022 zullen in de
voorjaarsvergadering worden geagendeerd. Tevens is de
samenstelling van de bezoekgroep besproken.
Mw. R. Rombaut neemt als voorzitster het stokje over van
Mw. S. de Kok en ook Mw. A. Notebomer treedt terug.
Aan hun afscheid zal nog aandacht besteed worden in de
ledenvergadering. Mw. Y. Rijkschroeff wordt verwelkomd in de bezoekgroep.
Als laatste is ons beleid besproken dat we hanteren bij onze
activiteiten, zo gauw we die weer mogen organiseren.
Hierbij volgen we het regeringsbeleid.
Dus voorlopig zal dat zijn: vragen naar het coronatoegangsbewijs (u bent gevaccineerd of hersteld van het
coronavirus) of een negatieve test die niet ouder is dan 24
uur (geen zelftest).
Theo Snel.

09-03-2022 Stamppottenbuffet in Heer Hendrikhuis
24-03-2022 Voorjaars alg. ledenvergadering KBO/PCOB
afd. Goes met Bingo in Hendrikhuis
20-04-2022 Jan en Jopie Minnaard over de bevrijding
e.e.a. omlijst door een koor 17-05-2022 In OPTIE:
Zeiltocht vanuit Goes met de Zeilklipper “Avontuur”

Wij hebben voorlopig voor U op de rol gezet:
16-02-2022 Wilfried Staelens over Smokkelrouten in
Zeeuws-Vlaanderen (zie uitnodiging)
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Het bestuur van de BBGG heeft op 8 december 2021
samen met adviseurs overleg gehad. Een eerste belangrijk
onderwerp was de WMO. Zoals in de vorige Bij de Tijd al
is gemeld heeft de Gemeente Goes (samen met de collega
Gemeenten op de Bevelanden) de uitvoeringsregels voor
de WMO aangepast. Zeer recentelijk zijn de eerste
gevolgen daarvan merkbaar geworden. Onder andere de
door het BBGG betwiste inkomenstoets bij de
huishoudelijke zorg
(ook het ministerie vindt dit niet kunnen!) wordt nu bij
verlengingen al toegepast. Gaarne horen we van onze leden
als ze daar mee te maken krijgen. De BBGG zal, door uw
ervaringen gesterkt, de Gemeente gaan aanspreken op hun
niet correcte gedrag.

Het BBGG heeft ook besloten om de diverse ondersteunende diensten voor senioren, zoals Vraagbaak voor
ouderen en digitale hulp, ondersteuning bij zorgvragen,
belasting-invulling e.d. te inventariseren. Allereerst geeft
dit inzicht waar je voor hulp terecht kunt en daarnaast
kijken we of hier de coördinatie kan worden verbeterd
tussen de hulpaanbieders.
Helaas hebben we ook in 2021 onze voorlichtingsbijeenkomsten moeten afblazen en zien we zeker het 1e kwartaal
van 2022 nog geen mogelijkheid om dit te hervatten. Ook
onze jaarlijkse contactmiddag voor senioren in de
gemeente Goes is voor het tweede jaar op rij afgeblazen.
Het BBGG voorziet voor 2022 vele activiteiten om uw
belangen te verdedigen. Naast de hiervoor genoemde
dossiers moet u dan ook denken aan onderwerpen als het
woonbeleid, eenzaamheid, parkeerbeleid, verbetering(?)
van de binnenstad, mobiliteit (nieuwe vervoersplan provincie), ADRZ en door gesprekken met de raadsfracties
invloed proberen te krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het “regeeraccoord” van het nieuwe (?) college.
De ouderenbonden zullen ook in het nieuwe jaar zich weer
volop inzetten voor uw belangen op lokaal niveau.

Vanzelfsprekend is ook de participatie van ouderen in de
Gemeente Goes ter sprake geweest. De BBGG heeft hier
gesprekken over gevoerd met de Gemeente. Het burgerpanel en het instrument “Goespraatmee” (via internet te
gebruiken om via door de gemeente uitgezette enquêtes
burgers inspraak te geven) vinden we absoluut
onvoldoende om een goede participatie van de (oudere)
burger te waarborgen. De gesprekken hierover zullen
worden voortgezet.

Theo Snel

Wijzigingen in diverse commissies
Activiteitencommissie:
Al enige tijd waren wij op zoek naar nieuwe leden voor de
activiteitencommissie. We zijn dan ook verheugd dat de
commissie is aangevuld met Mw. D.T. Slazak en met Dhr.
W.M. Slabber. We wensen hun heel veel succes met dank
voor hun aanmelding.

Voor haar is in de plaats gekomen Mw. Yvonne
Rijkschroeff. Wij wensen Yvonne veel succes met deze
dankbare taak.
Ziekenbezoek:
Coördinatie wordt Mw. M.I.A. (Riet) Rombaut, Jacoba
van Beierenstraat 55, ‘s’-H.H. Kinderen
Tel. 0113-227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com
i.p.v. Mw. S. de Kok
Aftredend: Mw. Notebomer en Mw. M. Rombaut;
Aankomend; Mw. Y. Rijkschroeff

Bezoekgroep:
Afgetreden is Mw. Suzan de Kok. Suzan was ook de
coördinator van de bezoekgroep. Zij heeft heel veel werk
verricht en wij zijn haar hiervoor dan ook dankbaar. Haar
taak wordt overgenomen door Mw. Riet Rombaut. Wij
wensen Riet heel veel succes en bedankt voor het willen
overnemen van Suzan haar werkzaamheden.
Afgetreden als lid van de bezoekgroep is Mw. Notebomer.
Ook haar zijn wij dankbaar voor haar inzet.

Activiteitencommissie:
Aankomende: Mw. D.T. Slazak en Dhr. W.M. Slabber
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
voor de Algemene Ledenvergadering van KBO-PCOB Goes op 24 maart 2022 om
14.00 uur (zaal open 13.30 uur) in het Heer Hendrikhuis te ’s Heer-Hendrikskinderen
Belangrijk:
I.v.m. de corona maatregelen zijn we voor de Algemene ledenvergadering uitgeweken naar het Hendrikhuis. De
geldende coronamaatregelen vereisen dat u alleen toegang heeft tot de vergadering als u een schriftelijk dan wel
digitaal coronatoegangsbewijs kunt laten zien. Dat houdt in: een bewijs van volledige vaccinatie (QR-code), een
negatieve test (niet ouder dan 24 uur) of een herstelbewijs van corona.
Agenda
14.00 uur Ledenvergadering, zaal om 13.30 uur open. Ontvangst met koffie/thee

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Terugkoppeling schriftelijke afdoening
verslaglegging 2020, bestuursverkiezing en
begroting 2021

11. Rondvraag

4.

Correspondentielijst/mededelingen

5.

Begroting 2022
a. PCOB 2022
b. KBO 2022

6.

Herverkiezing bestuursleden
a. Dhr. W.J. (Wim) Copper, penningmeester
b. Mw. M.M.J. (Riet) Hopmans, secretaresse.
c. Dhr. M.C. (Rinus) Baarends, vicevoorzitter
d. Mw. T.C.M. (Trees) Does-Verdurmen,
algemeen (ledenadministratie)
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld.

12. Sluiting

Punt 3: De ALV van 25 november 2020 is schriftelijk
afgehandeld. De verslagen over 2020 zijn gepubliceerd in
Bij de Tijd 154.
Punt 5: Stukken zijn in te zien bij de penningmeester
Punt 6: Kandidaten voor het bestuur kunnen tot vóór
aanvang van de vergadering door ten minste 10 stemgerechtigde leden schriftelijk worden ingediend bij de
voorzitter.
14.45 uur Pauze, drankje
15.00 uur Toos Verdegem verzorgt korte inleiding over
Gambia Dimbaaya, het goede doel van dit jaar

7.

Inzet vrijwilligers (afscheid/vacatures)

15.15 uur 3 (drie) rondjes Feestelijke Bingo
Bijdrage Bingo, te betalen bij binnenkomst, € 3,00 p.p.

8.

Activiteiten en andere vermeldenswaardigheden

16.30 uur Verwachte sluiting

9.

Rondvraag

Namens het bestuur:
T.A.B. (Theo) Snel, voorzitter.
E-mail: tabsnel@zeelandnet.nl, tel. 06-21226494 M.M.J.
(Riet) Hopmans, secretaris.

10. Sluiting
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Gratis advies
nodig?
Als u een probleem hebt met b.v.
uw computer, internet, tablet,
administratie, testament, sociaal
domein, elektrotechniek, financiële
dienstverlening, belasting, en nog
vele andere zaken, staan onze
adviseurs op allerlei gebied voor
u klaar met hun kennis en kunde.

’t Gilde
de Bevelanden
helpt U graag!
Bel 06-14 53 06 01 of mail naar
adviesaanvragen@gildedebevelanden.nl
Info www.gildedebevelanden.nl

.
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Op woensdag 16 februari 2022 neemt Wilfried Staelens ons mee op een spannende Smokkeltoer.
Wilfried is bestuurslid van de afdeling Aardenburg-Eede-Sluis-Oostburg van KBO-PCOB. In het West-ZeeuwsVlaamse land werd er vooral tussen de twee wereldoorlogen en na de tweede wereldoorlog veel gesmokkeld.
Doordat België en Nederland verschillende taksen en belastingen hadden werd er heel veel gesmokkeld. Smokkelaars
kenden de smalste paadjes die momenteel nog steeds te vinden zijn op de smokkelroute.
Programma:
13.30 uur Inloop met koffie /thee
14.00 uur Smokkelverhaal 1e deel
14.45 uur Pauze met koffie/Thee
15.15 uur Vervolg smokkelverhaal 2de deel
15.45 uur Afsluiting met consumptie
16.15 uur Sluiting bijeenkomst
Wij nodigen U uit om samen met mogelijke introducés
(aspirant leden?) aanwezig te zijn op deze bijeenkomst,
die wordt gehouden in de Magdalenazaal aan de
Singelstaat. In Goes.

Coronatoegangsbewijs
Bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de
“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes dient u in het
bezit te zijn van het Coronatoegangsbewijs.

Gezien het feit dat de bijeenkomst doorgaat bij minimaal
25 personen verzoeken wij uzelf en uw introducé uiterlijk
VÓÓR 6 februari 2022 op te geven bij onderstaande
adressen:
J.H. (Jo) Rombaut, Jac. Van Beierenstraat 55, ‘s-H.H.
Kinderen tel: 227589 of jorietrombaut@outlook.com
N.G. (Nico) van Buuren, Troelstralaan 264 Goes,
tel. 229217 of nicobuur@zeelandnet.nl
Bijdrage, te betalen bij binnenkomst, € 2,50 p.p.

1e U dient gevaccineerd te zijn. Of
2e U dient getest te zijn. Uiteraard geen zelftest maar een
officiële test niet ouder dan 24 uur. Of
3e U dient een doktersverklaring te hebben dat u genezen
bent van het Coronavirus.
Al deze mogelijke voorwaarden zijn geregistreerd bij de
RIVM die het Coronatoegangsbewijs verstrekt.

Saar en Moos komen terug van een vakantie in
Parijs, vraagt Sam aan Saar: “Heb je ook aan
de Seine gezeten?”
“Nee,” zegt Saar, “maar hij wel aan de mijne”.

Saar en Moos zitten samen in de huiskamer, zij
leest de rouwadvertenties in de krant en hij rookt
een pijpje.
Vanuit
Goes in het centrum van Zeeland zeilen met de
Op een gegeven moment zegt Saar: “Goh, ik lees
Zeeuwse
“Avontuur”
overMoos
de Zeeuwse
hier dat zeilklipper
Bram dood
is!” Waarop
zegt: ” dat
getijdenwateren,
zoals
de
Oosterschelde.
Deze klipper
is jammer zeg, hij zou juist langskomen
om eenis
voor
iedereen
te
huur
voor
zowel
dagtochten
met
potje te kaarten!” Antwoordt Saar: “Ja dat staat
maximaal
passagiers
als meerdaagse tochten met
er ook, in50
plaats
van kaarten!”

Vanaf Goes. Voorlopige datum 17-05-2022

Saar en Moos wonen al 25 jaar samen. ‘Zouden
we nou toch niet eens gaan trouwen?’ vraagt
Saar. ‘Ach meid, ’zegt Moos, ‘wie wil ons nou
nog hebben?’

maximaal 20 passagiers. Het historische schip is ook een
erkende
trouwlocatie
van de gemeenten
Goes en in de
Sam en
Moos komen
elkaar tegen
Reimerswaal.
dit wordt
uitzien Moos,
naar een
Kalverstraat.Kortom:
Hé! roept
Sam tegen
Iknaar
hoor
mooie
Nadere gegevens
volgen
nog. Kortom:
dit
dat je zeildag.
een vreselijke
brand hebt
gehad!.
Ssssst!
wordt
uitzienDat
naariseen
mooie zeildag.
sist Moos.
pasnaar
volgende
week! Nadere
gegevens volgen nog.

Sam en Moos lopen door de Kalverstraat. Sam
ziet een spiegel op straat liggen. Hij pakt de
spiegel op, kijkt erin en zegt: “He, die gozer ken
ik!” Waarop Moos de spiegel afpakt ook in de
spiegel kijkt en zegt: Tjah logisch, dat ben ik!”

Bron: Max Tailleur
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Een warme aanbeveling!

Stamppottenbuffet
Na het succes van voorgaande jaren organiseren wij weer een stamppottenbuffet.
Wij nodigen u uit tot het deelnemen aan het inmiddels traditionele stamppottenbuffet
Woensdag 9 maart 2022 om 18.00 uur in het dorpshuis “Heer Hendrikhuis”.
Te Werfstraat 18 te ‘s-Heer Hendrikskinderen (tel. 0113-230493/06-23116000)
(De zaal is open om 17.30 uur)
Een andere manier van bijeenkomen, samen gezellig van eten genieten. Een echt culinair hoogstandje. Gewoon
“Ouderwets Hollands“ genieten van heerlijke stamppotten. Dat lust iedereen!

Programma
17.30 uur
18.00 uur

20.00 uur

Aanmelden op onderstaande adressen VÓÓR
zaterdag 5 maart 2022 bij:
J.H. (Jo) Rombaut, Jac. van Beierenstraat 55, ’s -Heer
Hendrikskinderen tel. 227589 of
jorietrombaut@outlook.com
N.G. (Nico) van Buuren, Troelstralaan 264 Goes tel.
229217 of nicobuur@zeelandnet.nl
Betaling bij voorkeur via bankrekeningnr. NL70
RABO 0113451547 t.n.v. KBO afd. Goes

Ontvangst
Aanvang Stamppottenbuffet.
Diverse heerlijke stamppotten met een
smakelijk nagerecht.
Na afloop van het buffet nog een kopje
koffie of thee.
Einde

Voor de muzikale omlijsting zorgt Fred Bradvogel.

Coronatoegangsbewijs
Bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de
“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes dient u in het
bezit te zijn van het Coronatoegangsbewijs.
1e U dient gevaccineerd te zijn. Of
2e U dient getest te zijn. Uiteraard geen zelftest maar een
officiële test niet ouder dan 24 uur. Of
3e U dient een doktersverklaring te hebben dat u genezen
bent van het Coronavirus. Al deze mogelijke
voorwaarden zijn geregistreerd bij de RIVM die het
Coronatoegangsbewijs verstrekt.

De kosten voor het stamppotbuffet zijn € 17,50 voor
leden en € 20,00 voor niet-leden
Tijdens het buffet zal Mevr. Toos Verdegem een korte
inleiding verzorgen over Gambia Dimbaaya, het goede
doel, van het jaar 2021/2022. Tevens zal er worden
gecollecteerd voor dit doel.
Wilt u de hond niet in de pot vinden? Geef u tijdig op!
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Een heel akelig woord zult u zeggen. Jammer genoeg komt
eenzaamheid heel vaak voor. Herkenbaar, zichtbaar?
Moeilijk te zeggen. Velen praten er niet over maar lijden
Iedereen wil zich graag goed voelen. En iedereen gunt dat
wel hier onder. Moeilijke tijden met en rondom de
een ander zich ook prettig voelt. Actief, gewaardeerd en
feestdagen maken dat eenzaamheid zwaar is. In de huidige
verbonden met anderen. Toch gaat het nog wel eens mis.
tijd, dat een goed gesprek plaats moet maken voor een
Een klein steuntje in de rug kan dan een groot verschil
vluchtige Wsapp of E-mail, is hierdoor voor veel oudere de
maken.
wereld aan het klein worden. Mensen om je heen vallen
weg. Vertrouwde buren verhuizen en nieuwe buren zijn Als je erop let, zie je duidelijk aanwijsbare momenten
mogelijk tweeverdieners en hebben weinig tijd voor hun waarop een mens zich eenzaam kan gaan voelen.
directe omgeving. Kinderen wonen veraf en hebben het Bijvoorbeeld als de partner komt te overlijden, als iemand
druk, druk en nogmaals druk.
verhuist of met pensioen gaat zodat de werkkring wegvalt.
Op waarom
woensdagiemand
20 april
2022 organiseren
wij een bijeenkomst met als thema “Bevrijding”.
Allemaal redenen
eenzaam
kan zijn. Let
Ook als mensen wat minder mobiel worden, ligt
14.30
uur. (De
is open vanaf 14.00 uur)
wel, om eenzaam te zijn hoef jeAanvang:
niet alleen
te zijn.
Ookzaaleenzaamheid
op de loer.
Locatie:
Heer
Hendrikhuis
te’
s-Heer
Hendrikskinderen
echtparen kunnen eenzaam zijn.
Spreek iemand aan
Ken je een familielid, vriend of buurtgenoot die op zo’n
Jan en Jopie Minnaard treden op met een programma
moeilijk punt beland is? Dan is het fijn om hem of haar
rondom de bevrijding.
weer op weg te helpen. Dat kan al heel simpel: spreek
Jopie vertelt een verhaal, dat berust op haar ervaringen uit
diegene aan en vraag hoe het ermee gaat op deze koude,
de tijd rond de bevrijding eind oktober 1944. Daarna
winderige, regenachtige of grijze dag – zonder over
worden de verhalen luchtiger zodat (naar we hopen) de
eenzaamheid te beginnen. Dat is een moeilijk onderwerp
mensen vrolijk naar huis gaan.
om over te praten. Misschien kan dat later, maar het hoeft
niet. Nodig iemand uit voor een kopje koffie of ga zelf op
De verhalen worden afgewisseld met liedjes uit de jaren
bezoek. Doe samen een klusje in huis en maak daarbij een
’40-’50 (sommige bekend van Vera Lynn) gezongen door
praatje; dat kan overal over gaan. En heel belangrijk:
een “Bevrijdingskoor” o.l.v. Willy Feijtel.
luister.
Veel van de liedjes kunnen meegezongen worden.
Voor tekstboekjes
wordt
gezorgd. aangekaart? Bij huis- Bedenk een activiteit
Waarom
zo’n zwaar
onderwerp
bezoeken kom je regelmatig het verhaal tegen wat iemand Er is iets wat heel goed kan werken, en dat is dit: bedenk
nodigen U uit om samen met mogelijke introducés
Programma
zo
meemaakt. Een oplossing is niet altijd panklaar aan te Wij
samen een activiteit voor de komende tijd. Wat zou je buur
(aspirant
leden?) aanwezig te zijn op deze bijeenkomst.
14.00
inloop
met
koffie/thee
leveren. Mensen hebben zelf de regie in handen en als of je familielid
leuk vinden om (weer) te gaan doen, samen
14,30
Eerste
optreden
buitenstaander kan je van alles en nog wat aandragen maar met anderen? Misschien kan dat binnen KBO-verband. Of
VÓÓR 15 april 2022 bij onderstaande adressen:
15.15
Pauze
dan
toch
blijft de regie in eigen handen. Een onderwerp Opgave
heb je zelf wel een tip. De een houdt van tuinieren, de
e
J.H.
(Jo)
Jac. Van Beierenstraat 55, ’s-H.H.
15.45we
2 Optreden
waar
samen als KBO-ers eens over moeten nadenken. ander vanRombaut,
biljarten. De een wandelt graag samen, de ander
tel. 227589 of jorietrombaut@oulook.com
16.30
einde in de directe omgeving die signalen geeft over Kinderen
Is
er iemand
gaat liever in een leesclub. Iedereen heeft wel een hobby!
N.G.(Nico)
van Buuren, Troelstralaan 264, Goes tel
eenzaamheid of dringend hulp nodig heeft maar dit niet En een hobby
kun je delen. Of wil iemand
229217
of
nicobuur@zeelandnet.nl
durft te vragen? Kijk om u heen en doe er wat mee.
vrijwilligerswerk doen? Vaak is dat al het zetje dat iemand
Bijdrage, te betalen bij binnenkomst, € 3,50 p.p.
nodig heeft om weer iets plezierigs te gaan doen. Niet per
Belangenbehartiging is een speerpunt van de KBO-PCOB. se mét jou, maar wel dankzij jou.
We proberen daar invulling aan te geven om te helpen daar Coronatoegangsbewijs
willen
deelnemenkun
aanje
een
activiteit
onder de
waar om gevraagd wordt. Een aantal leden zijn opgeleid tot Bij
Aanhet
welke
activiteiten
allemaal
denken?
“paraplu”
van
de
KBO-PCOB
afd.
Goes
dient
u in het of
Vrijwillig Ouderen (Burger) Adviseur en tot HUBA. Er Zijn er wandelclubs, is er een eetgroep, een leeskring
bezit
te
zijn
van
het
Coronatoegangsbewijs.
kan ook professionele hulp worden geboden door de knutsel-clubje?
Wat doen het buurthuis en de bibliotheek,
1ise er
U dient
gevaccineerd
te zijn. Ofactiviteiten vanuit een
SMWO (0113-277111)
soos?
Zijn
er gezamenlijke
e
2zorginstelling?
U dient getestKan
te zijn.
Uiteraard
geenbetekenen,
zelftest maar
sociaal
werk iets
of een
een
officiële
test
niet
ouder
dan
24
uur.
Of
Niet alleen kaderleden en andere vrijwilligers zijn er om te vrijwilligersorganisatie?
e
helpen, maar U hebt hierin ook een taak. Gezamenlijk 3 U dient een doktersverklaring te hebben dat u genezen
van het Coronavirus.
Kortom…
kunnen we veel meer werk verzetten. Laten we als leden bent
Al
deze
voorwaarden
zijn geregistreerd bij de
goed in uw
eigen KBO(-PCOB)-kennissenkring
van de KBO andere leden niet dobberen. Ga met elkaar aan Kijk eensmogelijke
RIVM
die
het
Coronatoegangsbewijs
verstrekt.
Jan en Jopie Minnaard in actie.
van uw afdeling. Wie weet zijn er genoeg
activiteiten te
de slag en overleg.
bedenken waaraan u samen mee kunt doen!?
Geef aandacht aan een ander, u krijgt er dank voor terug!
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Hersenspinsels: Wonen

In deze dagen is het verkrijgen van een eigen passend dak
boven je hoofd niet meer vanzelfsprekend. Er is woningnood en de prijzen zijn niet mals, zowel bij kopen als huren
Voor het nieuwe kabinet een forse opgave, één miljoen
woningen erbij en probleem opgelost, toch? Maar in een
enquête op één van de laatste dagen van 2021 gaven de
gemeenten aan dat er meer moet gebeuren. Naast een
aantal andere punten vonden zij toch wel dat hèt probleem
ouderen betrof die niet willen doorstromen!! Dus naast het
feit dat die oudjes de zorgkosten omhoogjagen en de pensioenpotten leegeten, zijn ze nu nog ook eens zo eigenwijs
dat ze niet willen doorstromen op de huizenmarkt!?
En dat terwijl de huidige generatie senioren zo’n beetje het
doorstromen heeft uitgevonden. Immers, velen van u
zullen net als ik een “doorstroom wooncarrière” hebben
gehad. Soms gestart inwonend bij Pa en Ma, daarna een
etagewoning of een jaren zestig flatje. Vervolgens de
eerste stappen naar een (huur of koop) rijtjeswoning. En,
na soms nog een tussenstapje, naar een twee onder één
kapper of zelfs vrijstaande woning. Nadat de kinderen de
deur uit zijn blijf je dan met veel ruimte over en veelal een
tuin. Zeker in steden een veel voorkomende situatie.
En nu zouden we dus dat laatste woonstapje voordat we in
een verpleeghuis of ons graf belanden, niet willen nemen?
En dat veroorzaakt dus die obstipatie op de woningmarkt,
waar we mee in ons maag zitten? Natuurlijk zijn er mensen
die graag vanuit hun - soms levensbestendige - woning hun
leven willen afsluiten. Desnoods met allerlei voorzieningen. Hun goed recht toch! Daarnaast zijn er ook
mensen die te laat tot de ontdekking komen dat ze al eerder
een switch hadden moeten maken naar een kleinere

woning, maar dat besluit te lang uitstelden. En oude
bomen…….. Maar er zijn ook heel wat senioren die best
naar een kleinere of andere woonvorm zouden willen. Een
appartement of seniorenwoning is dan vaak de wens. Maar
er zijn er te weinig, vaak te duur en met een beperkt aantal
woonvarianten. Want net als jongeren gewend zijn aan hun
eigen kamer thuis, willen de huidige senioren vaak toch
wel een extra slaapkamer of werkkamer. En er zijn, soms
nieuwe, andere woonvormen. Bijvoorbeeld de aanleunwoning. Maar de bejaardencomplexen waar ze hun steun
zochten zijn veelal afgebroken. De woonzorgcomplexen
(Wozoco’s), veelal huur waardoor zeker de iets meer
verdienende senior er niet terecht kan. De serviceflats, deze
zijn echter dan weer vaak behoorlijk prijzig. En wat ze
allemaal gemeen hebben: er zijn er te weinig om de huidige
generatie senioren te huisvesten.
Maar ook senioren zelf zijn inmiddels al met de nodige
oplossingen gekomen: Moderne hofjes, zoals het Knarrenhof in Zwolle, waar men niet alleen kleiner woont maar
ook nog op elkaar let en elkaar ondersteunt. En zijn ook
particuliere initiatieven waarbij generaties elkaar ondersteunen: mantelzorgwoning in de tuin, de kangeroewoning. Maar deze mogelijkheden worden helaas vaak
door gemeenten niet actief ondersteund of zelfs tegengewerkt. Moeilijke procedures, een vergunning, of er moet
wat aan bijvoorbeeld de grondkosten worden gedaan. En
gemeenten en flexibiliteit zijn niet altijd een voor de hand
liggende combinatie. Als er iets is wat obstipatie kan
veroorzaken dan zijn dat wel gemeentelijke procedures. Is
een flinke wind daar misschien een oplossing?
Tekst: Theodorus, Illustraties: Johannes
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In het kort …
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Ondanks alle waarschuwingen komt het nog steeds voor
dat vooral ouderen de dupe worden van valse e-mails, nepbanktelefoontjes en nep-vragen om geld van kinderen. We
kunnen er niet genoeg voor waarschuwen.

Wanneer wordt er aan u een Coronatoegangsbewijs op
papier of op uw Smartphone verstrekt?
1e U dient gevaccineerd te zijn. Of
2e U dient getest te zijn. Uiteraard geen zelftest maar een
officiële test niet ouder dan 24 uur. Of
3e U dient een doktersverklaring te hebben dat u genezen
bent van het Coronavirus.
Al deze mogelijke voorwaarden zijn geregistreerd bij de
RIVM die het Coronatoegangsbewijs verstrekt.

Let op bij Boosterprik!!!
Hebt u de “Boosterprik” ontvangen dan moet u ook na
enkele dagen opnieuw een QR-Code aanvragen. Op de
eerder verstrekte QR-code staat de vaccinatie nr.3
(Booster) niet vermeld.
Op het “nieuwe” Coronatoegangsbewijs moet dan staan
bij aantal vaccinaties 3/3”

Zijn wij dan zo dom? Nee, de criminelen worden steeds
slimmer. ’s-Avonds gebeld worden door de fraude-helpdesk van de bank is een voorbeeld van een poging tot
oplichting. De bank belt NOOIT voor zulke zaken.
Raar maar waar de criminelen weten uw naam en de laatste
cijfers van uw bankrekening. Ze doen zich zeer hulpvaardig en waarschuwend voor maar TRAP ER NIET IN.
Uw DIGID, uw PINCODE en uw BSN nr. zijn UW
geheimen en niet voor VREEMDEN bestemd. Vertrouwt
u het niet dan bent uzelf al goed bezig om alert te zijn.

Het is te mooi om waar te zijn, dus niet waar!!

Coronatoegangsbewijs
Via eerdere mededeling(en) hebben wij u erop gewezen dat
bij het willen deelnemen aan een activiteit onder de
“paraplu” van de KBO-PCOB afd. Goes u in het bezit moet
zijn van het Coronatoegangsbewijs. Door deze mededeling(en) hebben wij menig lid kunnen helpen bij het
aanvragen van het Coronatoegangsbewijs. Bij het
jubileumfeest was ook iedereen keurig voorzien.
Hartstikke goed van u om tijdig aan de bel te trekken zodat
wij u hiermee hebben kunnen helpen. Ook in de toekomst
zal voorlopig de verplichting gelden dat u in bet bezit moet
zijn van het Coronatoegangsbewijs als u aan onze bijeenkomsten wil deelnemen. Mocht u geholpen willen worden
om het toegangsbewijs aan te vragen, laat het ons weten.

Cursus in Balans
In deze Bij de Tijd treft u op pagina 12 aan een uitnodiging
van de SMWO tot deelneming aan de cursus “Cursus In
Balans”. De bijdrage voor deze cursus is € 12,00. Het
bestuur vindt echter de cursus zo belangrijk dat er is
besloten om aan leden van de KBO-PCOB afd. Goes het
cursusgeld te vergoeden m.a.w. voor u is de cursus (op
vertoon van uw ledenpas) gratis.

Begroting(en) KBO en PCOB 2022
Door alle perikelen rondom Corona zijn wij niet in de
gelegenheid geweest om aan u de begroting(en) 2022 te
presenteren. Als u dit wenst sturen wij u de begroting toe
zodat u een inzicht krijgt over ons financieel reilen en
zijlen.
De contributie voor het jaar 2022 hebben wij gelijk gehouden, te weten:
-KBO-Goes € 24,00 per jaar per lid.
-PCOB-Goes € 30,00 voor een individueel lid en € 51,00
voor een echtpaar.
De contributie wordt verhoogd met € 2,50 administratiekosten als er geen machtiging voor automatische incasso
contributiegelden is afgegeven.
De vooruitzichten voor de PCOB-Goes is dat de contributie in 2023 voor de PCOB leden verhoogd gaat worden dit
ter dekking van de vaste lasten welke verdeeld gaan
worden over helaas steeds een kleiner aantal PCOB-leden.

11

BIJ DE TIJD

Menukaart Zorgverzekeringen
en Energieleveranciers

39 jaar geleden, november 1983, leerde ik Johan kennen.
Ik trad toen in dienst van de Watermaatschappij WMZ,
waar Johan toen al geruime tijd werkte. Tot zijn
vervroegde uittreding bleven we collega’s. Maar ook naast
het werk kwamen we elkaar regelmatig tegen, ik als
secretaris van het kerkbestuur en hij als (eind)redacteur
van het parochieblad Kontakt. Hij deed dit met hart en ziel.
Toen dit blad werd opgeheven en op moest gaan in het blad
van de nieuwe Damiaanparochie was Johan niet blij, zeg
maar gerust woedend. Maar als lid van de KBO kroop het
bloed toch waar het niet gaan kan. Hij ging in 2004 (editie
62) Guust de Kok ondersteunen bij het blad van KBOGoes: Bij de Tijd. Guust zorgde voor de inhoud en Johan
voor de opmaak en productie van het blad. Ook zorgde hij
ervoor dat, met wat familieondersteuning, KBO Goes de
eerste afdeling in Zeeland was die een website kreeg. Ook
dit deed hij weer met grote zorgvuldigheid.
Daarnaast was hij ook actief in de KBO-activiteitencommissie. Veelal op de achtergrond. Behalve bij de
Bingo, dan was hij de man die het oordeel velde of je wel
of niet een goede bingo had. Ook was hij een viertal jaren
lid van het algemeen bestuur.
In 2019 heeft hij zijn werkzaamheden voor KBO
afgebouwd. Hiervoor wilden we hem in de
ledenvergadering van het voorjaar van 2020 eren. Maar
corona gooide roet in het eten. Evenals in het najaar van
2020 en het voorjaar van 2021. Voor onze november
vergadering van 2021 leek het er dan toch van te komen.
Ik had met hem afgesproken dat ik hem zou ophalen. Maar
helaas is het er niet meer van gekomen. Vandaar dat ik nu
postuum hem wil bedanken voor al hetgeen hij voor de
KBO-Goes betekend heeft. Johan bedankt voor je inzet.
Theo Snel, voorzitter KBO-PCOB-Goes

Zo aan het einde van het jaar hebben de Zorgverzekeraars
en Energieleveranciers de mooiste aanbiedingen met veel
kortingen. Je wordt er helemaal hor en dol van. Gebleken
is nu, dat met de stijging van de met name de gasprijs al
een aantal leveranciers niet aan hun verplichtingen kunnen
voldoen. Voorschotten zijn “verdampt” en kortingen zijn
in rook opgegaan. Natuurlijk is het raadzaam om huidige
polissen en contracten tegen het licht te houden maar van
hot naar her te springen om ergens wat goedkoper uit te
zijn is ook niet altijd aan te bevelen. De één heeft dit in het
pakket de ander dat. Veelal wordt trouw aan op den duur
beloond.
Ook de abonnementen van bladen e.d. zijn zeer variabel.
Kijk na wanneer een abonnement verloopt en bel op met
vermelding dat het abonnement verlengd gaat worden
maar niet tegen het huidige tarief. De meeste bladen
hebben dan een aantrekkelijk aanbod voor de komende
jaren. Het domweg stilzwijgend verlengen is uiterst
onvoordelig.

De kans op vallen neemt toe wanneer u wat ouder wordt.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om de kans op vallen een
stuk kleiner te maken. Met de cursus ‘In Balans’ maakt u
een goed begin. SMWO organiseert de training ‘In
Balans’ in wijkcentrum de Spinne in Goes-Noord. Door
een betere balans wordt de kans op vallen kleiner.
Tijdens de bijeenkomsten besteden we aandacht aan
opbouw van kracht en versterken van spieren door
oefeningen. We gaan in op het vergroten van uw veiligheid
in en om uw woning. De cursus bestaat uit een
informatiebijeenkomst
en
drie
lessen.
De
informatiebijeenkomst is gratis, de drie lessen kosten €
12,00 in totaal. De gratis informatiebijeenkomst is op
donderdag 13 januari . De drie lessen zijn op donderdag 20
januari, 27 januari en 3 februari om 15.00 uur. Aarzel niet
om mee te doen. Het is gezellig én we maken de
oefeningen passend voor u.
Vanwege de coronamaatregelen is er extra aandacht voor
hygiëne en werken we in een kleine groep. U krijgt één
week van tevoren bericht of de cursus doorgaat!
Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij
SMWO, Judith Menheere: j.menheere@smwo.nl, bij 0652824303
Bron: SMWO
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In de Chinese filosofie draait alles om Chi, wat staat
voor adem, levenskracht, universele levensenergie.
Die Chi moet vrij en harmonieus door je lichaam
kunnen stromen. Uitvloeisels van deze filosofie
zien we, ook in onze westerse wereld, in de
aandacht en het respect voor lichaam en geest.
Denk aan een activiteit als Tai Chi, innerlijke
bewegingskunst.
Zelfs het klooster van de Dominicanen in Huissen
adverteert binnen een breed aanbod van retraites,
meditatie- en stilte-weekenden met een programma
‘Driedaagse Ontspannen door bewegen met Tai
Chi’.

Ik zoek dat in het schrijven en vind daarin betekenis,
vaak ook bezieling.
Bezieling
Het is mijn heilige overtuiging dat ieder mens een
ziel heeft en in verbinding staat met andere zielen.
Het is de kunst de ziel te raken; je eigen ziel, de ziel
van de ander of van die Ander.
Je maakt verbinding via een pen of penseel, je stem,
muziek in brede zin, je ogen, een gebaar, empathie
en sensibiliteit.
Je voelt trillingen en vonken van verlangen. Plots
kan er een vonk overslaan en ontstaat er bijna uit het
niets enthousiasme, wat letterlijk betekent: ‘van
God vervuld’. Vonk en afglans.

Zo’n twintig jaar geleden waren we met zestien
leerlingen vijf dagen te gast in genoemd klooster.
‘We’ staat in dit geval voor een oud-collega met
zijn echtgenote, mijn vrouw en ik. We vormden een
groot samengesteld gezin, namen deel aan
momenten van bezinning, gebed en zang, kookten
samen, deelden de maaltijd, hadden aandacht voor
elkaars verhalen en luisterden naar de natuur. We
beleefden magische momenten.
Onze ‘kloosterregel’ luidde: geen mobieltjes, geen
televisie. Het motto ‘chill maar, wacht maar’ (met
een knipoog naar de tekst van Michel van der Plas)
bleek het juiste opstapje naar de kenspreuk van het
bezinning,
bezieling,
beweging.
Ookklooster:
een lekkere
taart is de
moeite waard
om ‘soldaat’ te

Beweging
Ieder mens is in staat tot beweging naar en met een
ander, hoewel echt verbinding maken niet voor iedereen even makkelijk is, zo ontdekte ook de leerlingen in de kloosterweek in Huissen.
Soms is er schaamte, angst of onzekerheid. Vind ik
gehoor bij een ander? En – hoe confronterend –
vindt die ander gehoor bij mij?
Het maken van blijvend contact, van wezenlijk

Telefooncontact(en)
belang in onze maatschappij, vraagt om telkens
terugkerende bezinning en voortdurende bezieling.
Dat moet je ervaren. Door die ervaringen ontstaat
vertrouwen.
Ook (juist?!) wij ouderen hebben nog steeds de
mogelijkheid tot beweging naar de ander en moeten
blijven proberen open te staan voor toenadering.

maken.

Bezinning
Je plaatst jezelf even buiten alle dagelijkse hectiek
en hoor,
gaat we
in horen
gesprek
methetjegraag
binnenste
binnen. Je
Doen
en zien
van U !!!!!!!!!!!!!!
Wijprobeert
zijn ook geduld
aan het uit
kijken
of het mogelijk
dat u uw
te oefenen
in een is,
wereld
die
zelfgebakken
mee kan
nemen naar
een door
ons
overloopt taart
van o.i.d.
snelheid,
ongeduld
en haast.
Thuis,
georganiseerde
weten
of ubehoefte
daaraan
op het werk,koffiemorgen.
in de winkel.Laat
Eenons
mens
heeft
meeaan
wiltrust,
werken.
Wij
kunnen
dit
niet
alleen
uitwerken.
reflectie en bezinning.

Chill maar, wacht maar ……… alles wordt nieuw!
Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie
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COVID-19: Wat is
de omikronvariant?

De omikronvariant van het coronavirus, die de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als
“zorgwekkend” [1] beschouwt, werd al in 128 landen
waargenomen.
Wat zijn de verschillen met de andere varianten?
Het genetisch profiel. Terwijl de deltavariant heel
besmettelijk is en negen mutaties vertoont op het spikeeiwit (dat een essentiële rol speelt bij besmetting), heeft
de omikronvariant 32 mutaties op dat eiwit en ongeveer
vijftig in totaal.
Alles lijkt erop te wijzen dat de omikronvariant vooral de
bovenste luchtwegen treft en mildere symptomen
veroorzaakt. Andere varianten tasten de longen aan en
kunnen een ernstige longontsteking veroorzaken, maar
verder onderzoek is nodig om de omikronvariant te
evalueren.
Omikron lijkt minder ernstig te zijn dan delta, vooral bij
gevaccineerden. Maar dat betekent niet dat we deze
variant als goedaardig moeten beschouwen
Zijn de tests en vaccins nog doeltreffend?
Volgens WHO zijn er geen redenen om de huidige
vaccins in twijfel te trekken: ze beschermen patiënten die
besmet zijn met delta of omikron tegen ernstige vormen
van COVID-19.
De vaccins van de eerste generatie houden misschien niet
alle besmettingen tegen, maar ze zijn nog altijd heel
doeltreffend om ziekenhuisopnames en sterfgevallen
door het virus te verminderen en redden dus nog steeds
levens.
De belangrijkste boodschap is dat vaccinatie van cruciaal
belang blijft. Een zo snel mogelijke vaccinatie van 70
percent van de bevolking per land is nodig om de impact
van de omikronvariant in te dijken.
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Gambia Dimbaaya
Zelf was ik sinds begin november al volop in overleg met
het Bavo-koor over het repertoire voor de kerstviering. De
kerstmiddag werd terecht afgelast; voorzichtigheid troef.
Ook was ik al aan het bedenken hoe ik in de viering
aandacht zou vragen voor de jaaractie van KBO-PCOB,
het Gambia-project van Toos Verdegem. Zij zou in de
jaarvergadering van november 2021 over dit project
vertellen.

Zelf was ik sinds begin november al volop in overleg met
het Bavo-koor over het repertoire voor de kerstviering. De
kerstmiddag werd terecht afgelast; voorzichtigheid troef.
Ook was ik al aan het bedenken hoe ik in de viering
aandacht zou vragen voor de jaaractie van KBO-PCOB,
het Gambia-project van Toos Verdegem. Zij zou in de
jaarvergadering van november 2021 over dit project
vertellen.

Zowel op de jaarvergadering als in de kerstviering zou
voor dit project gecollecteerd worden, zo valt op te maken
uit de artikelen in Bij de Tijd nummer 158 (p. 4 en 5).
Helaas is de presentatie van het project voor het tweede
achtereenvolgende jaar uitgesteld. De voordracht zal nu
Als
een aantal
jaren een belastingaangifte
plaatsu vinden
het stamppotbuffet
vanvolledig
woensdag 9inkommaart
vanbij
corona
als jewaarbij
al
stenbelasting
(IB)
hebt
ingevuld
de uitkomst 0,0
2022.
bent
was, dan hebt u gevaccineerd
kans, dat u een brief van
de Belastingdienst
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Zowel op de jaarvergadering als in de kerstviering zou
voor dit project gecollecteerd worden, zo valt op te maken
uit de artikelen in Bij de Tijd nummer 158 (p. 4 en 5).
Helaas is de presentatie van het project voor het tweede
achtereenvolgende jaar uitgesteld. De voordracht zal nu
plaats vinden bij het stamppotbuffet van woensdag 9 maart
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Door de veranderingen in de heffingskortingen kan u
deze groep. Begin je dus ineens veel te niezen?
wellicht
ook een teruggave ontvangen.
Dan kan dat een reden voor een ritje naar de
teststraat zijn.

Nogmaals vraag hulp en laat de HUBA voor u bekijken of
uBron:
in aanmerking
kan komen voor teruggave IB 2021!
Libelle.nl

Op die avond zal dan eindelijk gecollecteerd worden voor
Gambia Dimbaaya. In deze uitgave van Bij de Tijd neemt
Toos een kleine inhoudelijke voorsprong op die presentatie
om ook de mensen die niet zullen deelnemen aan het
stamppotbuffet te informeren.
Ook kerstmiddag geannuleerd
Helaas loopt het project tevens de collecte van de
kerstviering mis, terwijl de ervaring leert dat juist ook dan
royaal gegeven wordt. Ik was van plan in de viering de
collectebus warm aan te bevelen.
Gezien de bijzondere omstandigheden durf ik als vaste
voorganger van de kerstvieringen u allen langs deze weg
te vragen een bijdrage voor Gambia te storten op
rekeningnummer NL70RABO 0113451547 van KBO
Goes, o.v.v. project Gambia Dimbaaya.
Wij hopen van harte op uw gift.
Namens de mensen in Gambia, namens Toos Verdegem,
bij voorbaat heel veel dank.
Rob Rijkschroeff, oud-docent Mens en Religie.
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Gambia

Zeg je “Gambia “dan denk je aan een land met exotische
stranden, wuivende palmen, een kleurrijke bevolking. Een
land dat als vakantieland wordt aangeprezen als “Gambia,
the smiling coast”. Een glimlach als toeristische trekpleister. Op zich niets op tegen. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron. Maar de glimlach verbergt dat veel
gezinnen met moeite het hoofd boven water kunnen
houden. Mij werd dit duidelijk toen ik op een van mijn
reizen naar Gambia in contact kwam met een gezin in het
binnenland.
Problemen vielen te herleiden tot algemene problemen die
voortkomen uit klimaatomstandigheden en de gezondheidszorg. Het bracht mij ertoe om een noodfonds op te
richten, te zien als een financieel achterdeurtje voor acute
hulp. Naam van het fonds Gambia Dimbaaya, wat in de
Mandinga-taal familie betekent.
Waarbij was financiële hulp nodig?
Gambia kent twee seizoenen, een regenseizoen en een
droog seizoen. In beide seizoenen ging het opeenvolgende
jaren mis. Door droogte mislukten oogsten en ontstond er
een voedseltekort. Door gebrek aan grasland werd ook het
vee niet gespaard. Er ging vee dood, waaronder twee
koeien, waarvan één drachtig. Een groot verlies. Ook
dreigde er een ziekte onder het vee, waardoor vaccinatie
onvermijdelijk werd. In de regentijd zorgden heftige
regenbuien in combinatie met een harde wind voor
overstromingen en zakten er lemen hutten en omheiningen
in elkaar. Ook liepen hurktoiletten over of stortten in.
Er waren verschillende ziekenhuisopnamen, waarbij geldt:
geen geld, geen behandeling. Zo liep het voor een jongetje
goed af. Hij had bij het voetballen zijn been gebroken. Het
was een zeer gecompliceerde botbreuk.

Het werd een keuze tussen amputatie of een aantal
chirurgische ingrepen. Het werd het laatste. Hij kan weer
voetballen!
Er waren sterfgevallen, waarbij het lichaam van het
ziekenhuis naar huis moest worden vervoerd, wat hoge
kosten met zich meebrengt. Eén van de bewoners verdronk
bij een bootongeluk in Senegal, een groot gezin achterlatend.
Een groot probleem is malaria. Niet voor de toerist. Die
gaat voorzien van anti-malaria tabletten op reis. Bij de
bewoners heeft de mug vrij spel.
Hoe nu verder? Er blijft directe hulp nodig, maar daarnaast
moet gezocht worden naar bestaansmiddelen om
zelfredzaamheid te bevorderen. Dit kan door te investeren
in kleine lokale bedrijfjes.
Wat dat aangaat zijn er al stappen gezet en ben ik er
dankbaar voor dat het KBO-PCOB-Goes de jaaractie aan
dit project wil wijden.
Toos Verdegem.
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Wij herdenken …
Dhr. J.P. (Johan) van Moorten overleden 22-11-2021
Mw. G. Haerkens-de Pundert overleden op 28-11-2021
Mw. P.W.J. Beijens-Zijlstra overleden op 05-12-2021
Dhr. J.C. (Jan) Meijer overleden op 07-12-2021

VERSCHIJNING:
BIJ DE TIJD verschijnt 6x per jaar als bijlage bij
het magazine van KBO-PCOB en is exclusief voor
leden van KBO-PCOB-Goes.

Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte
toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare.

Inlevering kopij voor BIJ DE TIJD 160 vóór
9 maart 2022.

Wij feliciteren …

VRAGEN:
Voor vragen over het lidmaatschap van
KBO-PCOB-Goes, de bezorging of wijzigingen kunt
u bellen naar 0113 21 10 17.
U kunt ook mailen naar
kbopcobgoes@gmail.com.

Wim en Janny Copper-van Gijzel met hun 50-jarig
huwelijk op 16-12-2021.
Bas en Annie van der Schelde met hun 55-jarig huwelijk.

REDACTIEADRES:
Weidezicht 18, 4462 VK Goes.
Telefoon 0113-211017
E-mail kbopcobgoes@gmail.com.
REDACTIE:
Jan van den Boom, Wim Copper,
Riet Hopmans en Theo Snel.

Wij verwelkomen de nieuwe leden …

EINDREDACTIE:
Jan van den Boom.

01-01-2022 Mw. A. Kloosterman-Arendse
01-01-2022 Mw. M.M.J. van Zeventer
01-01-2022 Mw. H.J.C.B. van Zeventer-Beerendonk
(Gastlid)
01-01-2022 Mw. H.E. Dirks
01-01-2022 Dhr. E.J.A.M. van Daele
01-01-2022 Mw. J.C. Martens
01-01-2022 Mw. G. van Noord-Herlaar (PCOB)

COLUMNISTEN:
Theo Snel en Rob Rijkschroeff.
ART DIRECTION & OPMAAK:
Jan van den Boom
PRODUKTIE:
BIJ DE TIJD wordt geproduceerd door de
Kopieerwinkel.

Van harte welkom en we hopen u gauw op onze
bijeenkomsten te mogen begroeten.

ADVERTEERDERS:
Wim Copper, tel. 0113- 21 59 15.
E-mail wiljaco@hetnet.nl
DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Kijk op www.kbo-pcob-goes.nl
FOTO’S:
Shutterstock, tenzij anders vermeld.
Omslagfoto: Gemeente Goes.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend
worden.
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Postadres KBO-PCOB Goes: Weidezicht 18,

Activiteitencommissie:

4462 VK Goes, E-mail kbopcobgoes@gmail.com

Voorzitter: J.H. Rombaut, J. v. Beierenstraat 55,
4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589.
Leden: Mevr. V.E.M. Burgs – Aertssen; L.V. de Kok,
Mevr. G.M. Naezer, N. van Buuren, Mevr. D.T.
Slazak en Dhr. W.M. Slabber.

Internetadres: www.kbo-pcob-goes.nl
Rekeningnr. Rabobank: NL70RABO.0113451547
t.n.v. KBO afd. Goes, Mozartlaan 6, 4462 JS Goes.

Hulp bij bediening van computer, tablet, e.d.:

Bestuur:

Dhr. W.A. Adrianow, Hallsteinhof 6, Goes, tel.
212218, E-mail waadrianow@zeelandnet.nl

Voorzitter T.A.B. Snel, Claushof 17, Goes,
tel. 06-212 264 94, E-mail tabsnel@zeelandnet.nl
Secretaris Mevr. M.M.J. Hopmans, Weidezicht 18,
Goes, tel. 211017, E-mail rhopmans@zeelandnet.nl
Penningmeester W.J. Copper, Mozartlaan 6, Goes
tel. 215915, E-mail wiljaco@hetnet.nl
Vicevoorzitter/kader/acties: M.C. Baarends,
Cort v.d. Lindenstraat 9, Goes, tel. 222025,
E-mail m.baarends2@kpnplanet.nl

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen (SMWO):
’s-Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK Goes.
Mevr. G. van de Linde, tel. 06-435 064 48,
E-mail g.vanderlinde@smwo.nl

Wmo-loket gemeente Goes: tel. 0113 – 239100
Collectieve zorgverzekering: KBO-PCOB

Activiteiten/ledenwerving: J.H. Rombaut,
Jacoba van Beierenstraat 55, ’s-Heer Hendrikskinderen
tel. 227589, E-mail jorietrombaut@outlook.com

Achmea
Met collectiviteitsnummer 207000837. Leden KBOZeeland bij CZ: met collectiviteitsnummer 3337669.

Ledenadministratie: Mevr. T.C.M. Does -

Rijbewijskeuringen: Rijbewijskeuring Zeeland

Verdurmen,
Nassaulaan 19, 4461 ST Goes, tel. 216154,
E-mail does0203@zeelandnet.nl

(Dr. Marlisa). Telefoon 0118-724999. KBO-PCOBleden krijgen € 5,- korting op vertoon van ledenpas.
Eerst de gezondheidsverklaring aanvragen bij het CBR
en na ontvangst invullen. Deze inzenden naar CBR en
dan overige papieren invullen.
Arts bellen voor afspraak ruim voor het verlopen van
het rijbewijs en keuring. Meebrengen: ingevulde Eigen
verklaring (bij gemeente te verkrijgen), medicijnlijst,
potje ochtendurine. Meer informatie: kijk op
rijbewijskeuringzeeland.nl, E-mail keuring@marlisa.nl

Bedanken voor het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk vóór 1 december van het lopend jaar bij
Mevr. T.C.M. Does -Verdurmen.

Contact PCOB:
Voorzitter: T.A.B.(Theo) Snel tel.: 06-212 264 94
Penningmeester/Secretaris: W.J. (Wim) Copper,
tel.: 0113-215915
Lief en Leed: Mw. L.A.T. (Marleen) Huijsse,
tel.: 06-452 811 96

Leeskring De Boekenwurm: Mevr. S.J. de Kok,
tel. 215708, Dhr. J. Kostermans, tel. 212844.

Verjaardagkalender:

‘Wat een kunst’: Dhr. L.V. de Kok, tel. 612685,

Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 211017.

E-mail jurram@zeelandnet.nl

Distributie KBO-PCOB-Magazine:

Ledenservice KBO-PCOB: Service – juristen en

Mevr. G. Naezer, De Horst 136, Goes, tel. 06-339 162 73
En Mevr. S. van Wijnen - van Vooren, tel. 228604.

Pensioentelefoon: 030-3400655 voor vragen op het
gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en
juridische zaken.

Ziekenbezoek:
Een fout in het infoblad?

Coördinatie: Mevr. M.I.A. Rombout, J. v. Beierenstraat
55, 4472 BB ‘s -Heer Hendrikskinderen, tel. 227589.
Leden: Mevr. M. van Buuren, Mevr. A. Huige; Mevr.
C. van Lagen, Mevr. M. Lots en Mevr. Y. Rijkschroeff.

Wanneer in voorgaande gegevens in het blad ‘Bij de
Tijd’ een fout staat, dan wordt u verzocht dit door te
geven aan Mevr. M.M.J. Hopmans, tel. 0113-211017,
E-mail kbopcobgoes@gmail.com
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